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Interní předpis Studentské unie ČVUT 
 

Hlasování per rollam 
 

 
Článek I 

Předmět interního předpisu 
Tento předpis upravuje další podmínky pro hlasování per rollam v orgánech 
Studentské unie ČVUT a jejích klubů, které již nejsou stanoveny ve stanovách 
Studentské unie ČVUT. U takového hlasování musí být odůvodněno, proč není možné 
či účelné rozhodnout na zasedání, a musí být zajištěna bezpečnost stanovená tímto 
předpisem. 
 

Článek II 
Postup vyhlášení hlasování 

 
1. Rozhodují-li orgány mimo zasedání s využitím e-mailu, zašle osoba oprávněná 

svolat zasedání příslušného orgánu (dále „svolavatel“) každému členovi orgánu 
elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu či do konference orgánu 
vyhlášení hlasování obsahující minimálně 

a. důvod, proč se navrhuje přijetí rozhodnutí formou per rollam, 
b. popis předmětu hlasování, 
c. podklady potřebné pro informované rozhodnutí, 
d. přesnou formulaci usnesení, 
e. lhůtu pro hlasování, která je stanovena na alespoň 48 hodin, 
f. odkaz na stránku s informacemi dle bodu 3. tohoto článku. 

2. Svolavatel taktéž každému členovi orgánu zašle jinou metodou (např. SMS) 
unikátní kód pro autorizaci hlasování. 

3. Svolavatel na veřejné webové stránky umístí návrh rozhodnutí a také hash pro 
každý unikátní kód zaslaný členům orgánu a informaci o použitém hashovacím 
algoritmu. 

 
Článek III 

Postup hlasování 
 

1. Každý člen orgánu (dále „hlasující“) má možnost se ve lhůtě dle čl. II, odst. 1., 
písm. e. vyjádřit, zda hlasuje pro usnesení, proti usnesení, či se hlasování 
zdržuje. 

2. Hlasující pošle svoje rozhodnutí e-mailem všem ostatním členům orgánu. 
V případě existence mailové konference či aliasu orgánu použije danou adresu. 
Takové rozhodnutí obsahuje povinně 

a. znění navrhovaného usnesení, 
b. informaci, zda je pro, proti nebo se zdržuje, 
c. unikátní kód obdržený od svolavatele dle čl. II, odst. 2. 

3. Hlasující, který se ve stanovené lhůtě nevyjádří, se bere jako zdrživší se 
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hlasování. 
 

Článek IV 
Určení a zpracování výsledku hlasování 

 
1. Při hlasování per rollam jsou pro účely určení výsledku hlasování považováni za 

přítomné všichni členové daného orgánu. 
2. Hlasování je ukončeno vyjádřením všech členů daného orgánu nebo uplynutím 

lhůty pro hlasování. 
3. Usnesení přijaté per rollam musí být na další řádné schůzi orgánu potvrzeno 

hlasováním. Pokud potvrzující usnesení není přijato, není možné podnikat další 
nevynucené kroky vycházející z hlasování per rollam. Daný orgán dále 
v takovém případě přijme usnesení řešící situaci vzniklou na základě 
nepotvrzeného usnesení. 

 
Článek V 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento interní předpis je považován za důležitý interní předpis dle stanov SU. 
 
Schváleno Studentským parlamentem SU ČVUT dne 22. 6. 2020. 
Schváleno Shromážděním klubů SU ČVUT dne 22. 6. 2020. 
 
 

 
 
 

 
 

………………………………… 
 

Ing. Stanislav Jeřábek 
Prezident SU ČVUT 
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